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چكيده
 یک سقف نیم استتوانهای، در ابتدا.در این مقاله به تحلیل اثر موج انفجار در سقفهای بتنی پیشتنیده با نرمافزار آباکوس پرداخته شده است
 بتا. متری از میانه طولی سازه در نرمافزار آبتاکوس تحلیتل شتد11  در فاصلهTNT بدون پیشتنیدگی تحت تأثیر موج ناشی از انفجار یک تن
 مگاپاستاالی قترار3  و1 ،9  سازه تحت پیشتنیتدگی فشتاری،هدف بررسی تأثیر پیشتنیدگی بر مقادیر تنش و خرابیهای کششی و فشاری
 متری مورد ارزیابی قترار91  و91 ،91  اثر طول دهانه بر نتایج تنش و خرابی پوسته سقف با بهرهجویی از سه طول دهانه، افزون بر این.گرفت
، همچنتین افتزایش طتول دهانته. نتایج تحلیلها نشان داد که پیشتنیده کردن سقف پوسته از حجم خرابی ناشی از انفجار متیکاهتد.گرفت
.تمرکز خرابیها را روی محورهای تقارن سبب میگردد
 خرابی فشاری، خرابی کششی، پوسته نیمه استوانهای، موج انفجار،  بتن پیشتنیده:کليدواژهها
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Abstract
In this paper, the explosion wave effect on prestressed concrete shells was numerically discussed. For this purpose,
at first, a semi cylindrical shell roof without pre-stressing imposed by an explosion of a ton of TNT at a distance of
10 meters from the center line of the structure. The finite element analysis was performed by Abaqus software and
the results of tensile and compression failures are extracted and verified by the results of the literature. In order to
investigate the effect of pre-stressed tendons in longitudinal direction on mises stresses and tensile and
compression failures, the semi cylinders were pre-stressed by 3 MPa, 5 MPa and 8 MPa. In addition, the effect of
the span length on the results of mises stresses and failure modes was evaluated using three lengths of 30, 45 and
60 meters. The results of the analysis showed that the pre-stressed structures would reduce the damage caused by
the explosion. Increasing the span length causes the failure to focus on longitudinal symmetrical axes.
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 .1مقدمه
با توجه به افزایش حمالت تروریستی در سراسر جهان و بهویژه
منطقه مهم خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران نظیر عراق،
ترکیه و افغانستان و با توجه به سوابق موجود جنگ در ایران،
ضرورت پرداختن به موضوع انفجار در سازههایی که در معرض
بارهای انفجار قرار دارند ،بیشتر معلوم میشود ] .[1عالوه بر
حمالت تروریستی ،حوادثی که بهصورت غیر عمد منجر به انفجار
در سازهها میشود نیز ازجمله خطرات انفجاری میباشند که
میتواند سازهها را تهدید نماید و خسارات فراوانی را به بار آورد.
ازاینرو ،الزم است که اصول طراحی مقاوم در برابر انفجار در کلیه
ساختمانها خصوصاٌ ساختمانهای دولتی اعم از ادارات ،مدارس و
بیمارستانها و ساختمانهای عمومی مانند مراکز فروش ،بانکها
و  ...در نظر گرفته شود.
حمالت و اتفاقات سالهای اخیر بر روی ساختمانهای
بتنآرمه ،سبب افزایش سطح آگاهی مهندسین در خصوص
آسیبپذیری سازهها تحت اثرات انفجار گردید .بهگونهای که این
افزایش سطح آگاهی در کشور ما ،تدوین مبحث بیست و یام
مقررات ملی ساختمان تحت عنوان پدافند غیرعامل را
اجتنابناپذیر نمود .حالت ارتجاعی سازهها در مقابل بارهای
ضربهای حاصل از انفجار ،تحت تأثیر مشخصههایی مهم در
طراحی مقاوم سازهها در برابر زلزله میباشند .قابلیت تغییر شال
و پیوستگی اجزای سازهای ،مقاومت ،سختی و پایداری
سیستمهای اسالتی و قاب خمشی و مقاومت در برابر تخریب
پیشرونده ،پارامترهایی هستند که نقش بسیار مهمی در
ماندگاری ساختمانها زیر اثر بار انفجار دارند [.]2
تحلیل اثر بارگذاری انفجار بر روی سازه از دهه  1191آغاز
گردید .در سال  ،1111ارتش آمریاا ،نشریهای تحت عنوان
"سازههای مقاوم در برابر اثرات انفجارهای تصادفی" منتشر نمود.
نسخه ویرایش شده این نشریه که در سال  1111منتشر گردید،
بهطور گستردهای توسط سازمانهای نظامی و غیرنظامی جهت
طراحی سازهها و بهمنظور جلوگیری از انتشار انفجار و حفاظت از
تجهیزات و کارکنان نظامی مورداستفاده قرار گرفت .روشهای
موجود برای تخمین اثرات انفجار بر سازههای ساختمانی به سه
دسته ،روشهای تجربی ،روشهای تحلیلی و روشهای عددی
تقسیم میشوند].[2
پی و همااران [ ،]9توزیع بار حرارتی را در آشیانههای طویل
بررسی نمودند .دهانه آشیانه  111متر و طول آن  921متر در
نظر گرفتهشده بود .این آشیانه میتوانست همزمان به شش
هواگرد سرویس دهد .سقف آشیانه ساختار شباهای و خرپایی
داشت .نتایج نشان داد که برای آشیانههای طویل ،اثرات حرارتی
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مهم بوده و تنشهای حرارتی ناشی از توزیع غیریانواخت
حرارت ،قابلمالحظه است .کازاکویچ [ ،]9رفتار آئرودینامیک
سقف پوستهای آشیانه هواگردی ،فرودگاه ریگا و اکراین را در
برابر فشار باد بررسی نمود .سقف آشیانه نیماستوانهای ،طول
آشیانه  113متر و دهانه آن  91متر بود .پاسترناک و همااران
[ ]1رفتار نوع جدیدی از آشیانههای فلزی را موردبررسی
قراردادند .دهانه این آشیانه  211متر و طول آن  999متر بود.
مانگ و همااران [ ]9مطالعاتی را بر روی تأثیر فرم انواع
سقفهای آشیانه انجام دادند .در پژوهش آنها رفتار خستگی با
مطالعات نظری و آزمایشهای مصالح موردبررسی قرار گرفت.
تحقیقات انجامشده بر روی آشیانههای هواپیماها عمدتاً در
محدوده بارهای استاتیای بوده و درزمینه اثر بارهای خاص ،مانند
انفجار ،تحقیقات ناچیزی بر روی این نوع سازهها انجامشده است.
از سوی دیگر ،در خصوص رفتار سایر سازههای بتنی مانند
پانلهای بتن مسلح ،دیوار بتنی ،محفظه با پوسته بتن مسلح و ...
تحت اثر بار انفجار ،تحقیقات مختلف عددی و آزمایشگاهی
صورت گرفته است .در این پژوهش با استفاده از روش اجزای
محدود رفتار آشیانههای بتنی تحت اثر انفجار بررسی میگردد.
مطالعات عددی صورت گرفته توسط محققین دیگر در ادامه
میآید.
پنتلیدز و همااران [ ]0مطالعاتی را بر روی رفتار پانلهای
بتن مسلح تحت بار انفجار انجام دادند .هدف اصلی آنها از این
مطالعات ،تصدیق روشهای شبیهسازی بار انفجار بود .لین و
همااران [ ]3بر روی مدل سهبعدی اجزای محدود شبیهسازی
پاسخ پانل بتن مسلح تحت بار انفجار ،مطالعاتی را انجام دادند .در
این تحقیق ،اثر اندازه اجزاء و نیز اثر نرخ کرنشهای باال در مصالح
لحاظ شد .این مطالعه به بررسی اثر وزن ماده منفجره ،فاصله
انفجار ،ضخامت پانل و درصد آرماتور بر روی مقاومت بتن در برابر
انفجار پرداخت .نگوین و تران [ ،]1اثر انفجار بر روی دیوار بتنی
عمودی را موردمطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که نسبت
میرایی و محل قرارگیری نقطه انفجار نسبت به دیوار و فشار
حاصله از آن در پاسخ دیوار تأثیر به سزایی دارد .فوجیاو و
همااران [ ]11با بررسی ستونهای فوالدی پرشده با بتن و
بارگذاری دوگانه انفجار و زلزله ،به بررسی رفتار ستونها
پرداختند .این محققین با توجه به اهمیت پایهها در رفتار پل زیر
اثر انفجار ،این ستونها را بهعنوان یای از گزینههای بهسازی
رفتار پل پیشنهاد نمودند .مطالعات آنها در این زمینه با استفاده
از روش اجزای محدود انجام گردید.
آگروال و یی [ ]11با استفاده از خروجیهای برنامه
 CONWEPدر نرمافزار  LS-DYNAبرای یک پل تیری بتنآرمه
سه دهانه به بررسی انفجار پرداختند .آنها در طول پژوهششان
سه حالت محتمل را برای مقدار ماده منفجره در نظر گرفتند و
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شرایط طراحی لرزهای را بهعنوان یای از عوامل مؤثر بر رفتار
پلها تحت بارگذاری انفجاری موردبررسی قرار دادند.

بتن غالفهایی تعبیه و بعد از رسیدن بتن به مقاومت نهایی،
کابلها کشیده میشوند و توسط مهارهایی در دو انتها ثابت

دراگوس و همااران ] [12به تالش در سادهسازی اثر انفجار
در محیطهای محصور پرداختند تا طی آن بتوانند پاسخ سازه به
این حالت بارگذاری انفجاری را بهدست آورند .نتیجه بررسیهای
آنها بیان کرد که هرچه بار انفجار محصور ساده شده نزدیک به
مرکز بار انفجار محصور واقعی باشد ضربه وارده به مقدار واقعی
خود نزدیک میشود .همچنین خطای پاسخ سازه کمتر میگردد.
هرچه زمان پاسخ سازه به بار انفجاری بیشتر باشد ،این روش
دقت باالتری دارد .بنابراین ،میتوان گفت برای سازههای
شالپذیر ،نتایج دقت باالیی دارند .در این روش سادهسازی اثرات
اندازه مواد منفجره ،موقعیت ،شال و جهتگیری آن نسبت به
هدف و حتی نوع چاشنی مورداستفاده لحاظ شده است ،این در
حالی است که در سادهسازی آئیننامه  UFCاین اثرات لحاظ
نشدهاند ،که این نشاندهنده محافظهکارانه بودن سادهسازی این
آئیننامه است .وی و همااران [ 19و ]19با کمک برنامه آباکوس،
ابتدا یک مدل رفتاری برای بتنآرمه صحتسنجی نمودند و
سپس با استفاده از این مدل و همچنین تحلیل دینامیای در
نرمافزار ،برای اجزای مختلف یک پل قوسی ،مدل خسارت را ارائه
نمودند .فیاض و همااران در سال  1910به بررسی رفتار پوسته
ساختهشده از بتن پارچهای تحت تأثیر انفجار در حوزه نزدیک
پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که بهدلیل ضخامت کم در
نواحی تایهگاهی ،خسارتهای زیادی از قبیل خردشدگی و
سوراخ شدگی در پوسته به وجود میآید ] .[11در تحقیق حاضر
به بررسی رفتار یک آشیانه بتنی نیماستوانهای هواپیما با پیش
تنیدگی در معرض موج ناشی از انفجار پرداخته میشود و
مقاومت به خرابی آن در مقایسه با سازه بدون پیش تنیدگی مورد
ارزیابی قرار میگیرد .همچنین تأثیر افزایش پیش تنیدگی و
افزایش دهانه سازه در خرابی آن بررسی خواهد شد.

میگردند .در این مقاله برای پیش تنیدگی از روش پیش کشیده

 .2روش تحقیق
 .1-2سازه پیشتنیده و موج انفجار
یک مشال عمده در استفاده از اجزای بتنی ،مقاومت کششی کم
در بتن و آسیبپذیری آن در هنگام اعمال کشش است .از سوی
دیگر ،مقاومت فشاری بتن در مقایسه با کشش بسیار بیشتر است.
بتن پیشتنیده ،یای از جدیدترین فرمهای ساختمانی است که
در سالهای اخیر در سازههای مختلف مورد استفاده قرار گرفته
است .پیش تنیدگی در سازههای بتنی به دو طریق پیشتنیده و
پس کشیده اعمال میشود .در روش اول ابتدا کابلها کشیده و
بعد از ریختن و رسیدن بتن به مقاومت مناسب ،کابلها رها
میشوند تا پیشتنیدگی به بتن انتقال یابد .در روش دوم داخل

بهرهجویی میگردد .با توجه به وجود تنشهای کششی باالی
ناشی از انفجار در آشیانههای استوانهای ،پیشتنیدگی به میزان
مناسب در سازههای بتنی میتواند در ممانعت از تخریب
زودهنگام سازه مؤثر واقع شود .به همین منظور سعی شده است
با بهکارگیری پیشتنیدگی ضعفهای حاکم بر این سازهها جبران
شود.
برپایه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ،حداکثر میزان
کشیدگی مجاز در زمان جک زدن در کابلها برابر با  31درصد
مقاومت نهایی آنها است .جهت کاهش احتمال پارگی زیر اثر
انفجار ،در این مقاله حداکثر نیروی پیش تنیدگی به میزان 01
درصد مقاومت نهایی محدود خواهد شد.
انفجار آزادسازی سریع انرژی مواد منفجره است که میتواند
بهصورت احتراق گازها ،انفجار هستهای یا در اثر انواع مختلف بمب،
در یک محیط ایجاد شود .از مشخصههای اساسی انفجارها که
موجب وارد آمدن نیرو به سازه میشود ،میتوان به اتفاقی بودن،
موقعیت انفجار ،گذرا بودن نیروها و زمان اثر کم در حد چند
میلیثانیه تا چند ثانیه اشاره کرد [.]19
انفجار در هوا تشایل گازی با تراکم باال میدهد که میتواند
هوای دستنخورده اطراف را تحت تأثیر قرار دهد .برای برآورد
فشار گاز متراکم روابط و مدلهای مختلفی پیشنهاد شده است.
یای از این مدلها ،مدل مرسوم  CONWEPاست که بر اساس
 ]10[ TM 5-855-1ارائه شده و در برخی از نرمافزارهای اجزای
محدود از آن استفاده شده است .در این مدل نیازی به مدلسازی
اجزای محدود هوای اطراف ماده منفجره نیست ،زیرا اینرسی و
سختی هوا قابل صرفنظر کردن است .بنابراین ،بار انفجار مستقیماً
بر خود سازه وارد میشود .شبیهسازی انفجار در این مقاله با کمک
نرمافزار آباکوس انجام میگیرد .برای استفاده از قابلیت
 CONWEPکافی است مقدار بار منفجره و فاصله انفجار از سازه
مشخص گردد و بارگذاری و روابط مربوطه توسط خود نرمافزار
محاسبه میشود.
 .2-2مدلهای موردمطالعه
مدل اصلی جهت شبیهسازی در این پژوهش از مدل آشیانه
هواپیمای جنگی  F-16استخراج شده است که هندسه کلی این
سازه در شال ( )1نشان داده شده است.
در این تحقیق از سه مدل جهت شبیهسازی استفاده شده
است ،که سازه اولی یک نیم استوانه با دهانه  91متر ،ارتفاع 11
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متر و طول  111متر با ضخامت  1/1متر است .یک انتهای مدل
بسته است [ .]13ازآنجاییکه پوستههای گنبدی در راستای
محیطی خود دارای مقاومت و پایداری نسبی قابل قبولی هستند،
در این مطالعه پیش تنیدگی در راستای طولی آشیانه به آن
اعمال شده است .مشخصات هندسی این آشیانه در شال ()2
ارائه گردیده است.
مدل  1جهت شبیهسازی در حالتهای بدون پیشتنیدگی و
پیشتنیده  1 ،9و  3مگاپاساالی مورد استفاده قرار گرفته است.
تنش پیش تنیدگی  3مگاپاساال بر پایه نیروی کشیدگی 01
درصد مقاومت نهایی کابل بهدست آمده است .بهمنظور ارزیابی
اثر شدت تنش پیش تنیدگی از سه مقدار متفاوت پیش تنیدگی
بهرهجویی میگردد .از این میان ،بهترین حالت پیش تنیدگی
برای مدلهای دیگر استفاده میشود .مدل  2و  9نیز دارای همان
مشخصات مدل یک است با این تفاوت که دهانه آن از  91متر به
ترتیب به  91و  91متر تغییر نموده است که مشخصات هندسه
این سازه نیز در شالهای ( )9و ( )9ارائه شده است .برای
مدلسازی آرماتورهای فوالدی نیز از میلههایی با قطر 21
میلیمتر استفاده میگردد که این میلهها در دو راستای طولی و
محیطی در سازه چیدمان شدهاند .هندسه چیدمان میلهها در
شال ( )1میآید [ .]13ازآنجاکه در این تحقیق هدف اصلی
ارزیابی رفتار این آشیانه در برابر بار انفجاری است و از طرفی با
توجه به ایناه بارگذاری انفجاری در هر مقطع بهصورت کشش یا
فشار یانواخت به بدنه وارد میشود ،میتوان انتظار داشت
تنشهایی که در ضخامت جداره هر مقطع ایجاد میشوند ،توزیع
تقریباً یانواختی داشته باشند و به همین علت بهمنظور
سادهسازی و افزایش سرعت تحلیلها در مدلسازی از المان
پوسته ( )Shellبرای تحلیل سازه بتنی و از المان وایر ()Beam
برای تحلیل آرماتورهای فوالدی استفاده شده است.

شکل  .2هندسه سازه مورد استفاده در مدل  1با دهانه  91متر.

شکل  .9هندسه سازه مورد استفاده در مدل  2با دهانه  91متر

شکل  .8هندسه سازه مورد استفاده در مدل  9با دهانه  91متر.

شکل  .8هندسه آرماتوربندی در سازه.

 .9-2مشخصات مصالح

شکل  .1مدل واقعی سازههای مورد استفاده بهعنوان آشیانه هواپیمای
جنگی .]11[ F-16

برای تعریف رفتار االستیک متناستب بتا نتوع مشخصتات مقتاطع
(بتنی و فوالدی) ،خصوصیات متناظر بتا هرکتدام ،شتامل متدول
االستیسیته ،نسبت پواسون و چگالی ،مطابق با جدول ( )1در نظر
گرفته شده است.
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برای تعریف رفتار پالستیک دیوار بتنی ،مقادیر پالستیسیته
واردشده برای مدل  Conceret Damage Plastisityدر نرمافزار
آباکوس در جدول ( )2ارائه شده است .نمودارهای کششی،
فشاری و خرابی کششی و فشاری نیز در شالهای ( )9-1ارائه
شدهاند .منظور از خرابی کششی ( ) و فشاری ( ) ،شاخصی
است که نرمافزار آباکوس به ترتیب مطابق روابط ( )1و ( )2برای
بیان خرابیها استفاده میکند .محدوده این شاخص بین صفر و
یک است که به ترتیب بیانگر بتن آسیبندیده و کامالً آسیب
دیده است .مقادیر بین این بازه به مقاومت فشاری بتن بستگی
دارد .لذا نرمافزار ترکهای ایجادشده در سازه را توسط شاخص
خرابی کششی بتن بیان میکند.
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شکل  .8رفتار کششی بتن برحسب کرنش پالستیک [.]10

شکل  .8رفتار فشاری بتن برحسب کرنش پالستیک [.]10

⁄

() 1
() 2

⁄

کرنش حد
معرف کرنش در هرلحظه،
که در آن،
کرنش حد گسیختگی فشاری بتن
گسیختگی کششی بتن و
است.
جدول  .1مشخصات ماانیای آرماتورهای فوالدی و بتن [.]10

آرماتور

بتن

ضریب پواسون

1/9

تنش تسلیم

 911مگاپاساال

تنش نهایی

 1211مگاپاساال

مدول االستیسیته

 211گیگا پاساال

مقاومت

 21مگاپاساال

مدول االستیسیته

 21گیگا پاساال

چگالی (کیلوگرم/مترماعب)

2911

ضریب پواسون

1/2

شکل  .4خرابی کششی بتن [.]10

شکل  .1خرابی فشاری بتن [.]10

جدول  .2مشخصات پالستیای بتن [.]10
زاویه اتساع ( درجه)

91

گریز از مرکز

1/1

پارامتر گسیختگی ()f=fb0/fc0

1/19

پارامتر گرانروی ( )N.s/m2

1/11

 .8-2مدلسازی
همانطور که ذکر شد ،مدلسازی و تحلیل در نرمافزار آباکوس
صورت گرفته است .برای شباهبندی سازه بتنی از المان پوستهای
و برای شباهبندی آرماتورهای طولی و عرضی از جزء تیری
استفاده شده است .انفجار با استفاده از گزینه  Conwepدر
نرمافزار آباکوس در فاصله  11متری از کنار سازه با انفجار مقدار
 1111کیلوگرم  ،TNTمطابق شال ( )11انجام گرفته است.
شرایط مرزی بهصورت مقید بودن بخشهای قرار گرفته سازه بر
روی زمین مطابق شال ( )11است .نوع تحلیل بهکاررفته از نوع
 Dynamic Explicitبا دوره زمانی  ،1است .مدلسازی پیش
تنیدگی بهصورت کشیدن و رها نمودن میلهها و آرماتورهای
طولی و انتقال پیش تنیدگی ایجادشده با استفاده از اماان
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 Predifine Fieldدر نرمافزار آباکوس صورت گرفته است.

نتایج مدل آزمایشگاهی دارد.

شکل  .11شمای بار انفجاری بر سازه [.]10
شکل  .19پاسخ عددی و آزمایشگاهی تغییر ماان وسط ورق فوالدی

شکل  .11شرایط مرزی مقید نمودن سازه.

 .9نتایج و بحث
 .1-9صحتسنجی
صحتسنجی در این مقاله به سه صورت انجام میگیرد .نخست
مدلسازی پدیده انفجار در قالب یک صفحه فوالدی صحتسنجی
میشود؛ سپس اعمال پیش تنیدگی بر روی کابلها در یک تیر
بتن مسلح بررسی شده و در ادامه ،پدیده انفجار بر روی یک دال
بتن مسلح مدلسازی و راستی آزمایی میگردد.
برای صحتسنجی پدیده انفجار از مدل نوبرگر و همااران
[ ]11استفاده شد .در این مدل یک صفحه فوالدی دایرهای به
قطر  2متر و ضخامت  11میلیمتر تحت بار انفجار قرار میگیرد.
انفجار در فاصله  1/1متری ورق فوالدی و توسط یک گوی کروی

افزون بر این با هدف صحتسنجی مدلسازی پیش تنیدگی،
از مطالعه آزمایشگاهی هو و همااران [ ]1استفاده شده است.
مشخصات مدل هو و همااران که نمونه پیش تنیدگی یک تیر
بتنی تحت فشار یانواخت در یک انتها است ،در شال ()19
میآید .در این مدل ،پیش تنیدگی در تیر با اعمال 001
مگاپاساال به میله فوالدی اعمال شد .این کار با ایجاد میدان
تنش در میله فوالدی و انتقال تنش ایجادشده از طریق منوی
 Predefine fieldو سپس بهرهجویی از زیر منوی Initial State
جهت فراخوانی نتایج میدان تنش حاصله از تحلیل قبل
اماانپذیر میگردد .با تعریف تماس بین میلگردها و بتن ،انتقال
تنش به بتن صورت خواهد پذیرفت .شال ( )11نتیجه کشیدن
میلهها تا  001مگاپاساال و در پایان ،انتقال پیش تنیدگی 9/9
مگاپاساال به بتن است.
الزم به ذکر است ،میزان تنش پیش تنیدگی آمده در این
مطالعه ،تنش منتقلشده به بتن را نشان میدهد .به سخن دیگر،
تنش پیشتنیدگی میزان تنش اولیه در میلگرد را مشخص
نمینماید.

محتوی  11کیلوگرم ماده منفجره  TNTانجام میگیرد .شال
( )12مدل آزمایشگاهی را نشان میدهد.

شکل  .12مدل آزمایشگاهی نوبرگر و همااران []11
با مدلسازی این نمونه در نرمافزار آباکوس نتایج مربوط به
تغییر ماان وسط ورق فوالدی استخراج و با پاسخ نمونه
آزمایشگاهی نوبرگر و همااران [ ]11قیاس گردید .همانطور که
در شال ( )19مشاهده میشود ،پاسخ نرمافزار تطابق خوبی با

شکل  .18هندسه مدل هو و همااران []1

بررسی تاثیر موج انفجار بر سقفهای بتنی پیش تنیده استوانهای :ابراهیم زمانی بیدختی و همااران

41

شکل  .18انتقال پیش تنیدگی در مدل هو و همااران []1

پس از اعمال پیش تنیدگی به تیر بتنی ،بار فشاری به یک انتها
اعمال میگردد .در شال ( )19تطابق خوب میان نتیجه این
مدلسازی در نرمافزار  ABAQUSبا نمودار تنش -کرنش بهدست
آمده توسط هو و همااران را نشان میدهد .اختالف اندک
ایجادشده را میتوان ناشی از عواملی همچون تماسهای بین
میلگردهای فوالدی و بتن ،نوع و بزرگی شباهبندی و گامهای
زمانی دانست که این جزئیات توسط هو و همااران ارائه نشده
بود.

شکل  .18هندسه نمونه آزمایشگاهی وو و همااران []21
جدول  .9مشخصات هندسی دال در آزمایش وو و همااران []21

شکل  .18مقایسه نمودار تنش -کرنش تحلیل کنونی با مدل هو و

ابعاد دال ()mm

2111×1111×111

میلگردهای طولی

φ 12@111 mm

میلگردهای عرضی

φ12@211 mm

جدول  .8مشخصات مصالح در آزمایش وو و همااران []21

همااران []1

افزون بر این ،با هدف راستی آزمایی مدلسازی انفجار بر
روی سازههای بتن مسلح ،نتایج آزمایشگاهی وو و همااران []21
استفاده میشود .در این مدل یک دال یکطرفه بتن مسلح با دو
ردیف شباه میلگرد در باال و پایین دال زیر اثر بار انفجار قرار
میگیرد .هندسه دال و مشخصات مصالح و مواد منفجره در شال
( )10و جدولهای ( )9-1آمده است .انفجار در فاصله  9متری از
وسط دال رخ میدهد.
پس از مدلسازی دال ،بار انفجار در نرمافزار توسط مدل
 CONWEPو در فاصله مشخصشده به سطح دال وارد گردید.
خیز حداکثر در مرکز دال محاسبه و با نمونه آزمایشگاهی وو و
همااران [ ]21در آزمایشگاه مقایسه گردید .جدول ( ،)9مطابقت
نتیجه در مدل نرمافزاری و نمونه آزمایشگاهی را نشان میدهد.

بتن

مقاومت فشاری ()MPa

91/1

مقاومت کششی ((MPa

3/2

مدول االستیسیته

23/9

()GPa
فوالد

مقاومت تسلیم ()MPa

911

مدول االستیسیته

211

()GPa
جدول  .8مشخصات ماده منفجره در آزمایش وو و همااران []21

جرم معادل )kg( TNT

1/110

فاصله ()m

9

فاصله مقیاس شده ()kg/m1/3

9
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جدول  .8مقایسه نتایج آزمایش و نرمافزار

آزمایش

نرمافزار

حداکثر خیر در مرکز دال
()mm

1/1

1/9

درصد خطا نسبت به آزمایش

-

-9/90

 .2-9مقایسه نتایج سازه بدون پیشتنیدگی با پاسخ
حالت پیشتنیدگی  9مگاپاسکال
پس از صحتسنجی نتایج در بخش  ،1-9تحلیل نیم استوانه
بتنی زیر اثر بار انفجار صورت میگیرد و خروجیهای خرابی
کششی و فشاری از نرمافزار آباکوس استخراج میگردد.
در مدلهای پیش رو در این مقاله از شباهبندی با اندازه 1
متر استفاده خواهد شد .انتخاب این مقدار برپایه بررسی مدل
بدون پیشتنیدگی و دهانه  91متر با اندازه شباهبندیهای ،1/1
 1/1 ،1 ،1/01و  2متر صورت گرفت .در شباهبندیهای 1/1 ،1
و  2متر ،به ترتیب ،تنش  1/99 ،1/21و  9/99مگاپاساال حاصل
شد .از سوی دیگر ،با ریز کردن بیشتر شباهبندی تغییرات تنش
نامحسوس بود .ازاینرو ،با کمک شباهبندی یک متری میتوان
در سریعترین زمان ،پاسخ با دقت مناسب را یافت.
شالهای ( )13و ( ،)11به ترتیب ،نتایج مربوط به خرابی
کششی در سازه بدون پیش تنیدگی و پیش تنیدگی 9
مگاپاساال را نشان میدهد .همچنین ،نتایج خرابی فشاری در
شالهای ( )21و ( )21آمده است .افزون بر این ،شالهای ()22
و ( )29نتایج تنش میزز را در سازههای بدون پیشتنیدگی و
پیشتنیده ارائه میدهد.

همانطور که در شالهای ( )13و ( )11مشاهده میشود ،با به
کار بردن پیشتنیدگی ،خرابی ناشی از کشش در سازه به میزان
قابلتوجهی کاهش یافته است .به سخن دیگر ،باوجود مقدار
پیشتنیدگی ایجادشده در مدل بخشی از خرابی سازه که تحت
کشش است با تنش فشاری نخستین خنثی میگردد .با این کار،
به میزان قابلتوجهی از خرابیهای ناشی از کشش کاسته خواهد
شد .تنها در بخشهای میانی سازه پیشتنیده ترکهایی مشهود
است که بهدلیل دهانه زیاد سازه میتواند قابلقبول باشد.
شالهای ( )21و ( )21نشان میدهند این سازه ازنظر خرابی
فشاری مقاوم است و تحت این بارگذاری وارد منطقه خرابی
نمیشود ،مگر در نواحی انتهای تایهگاه که تمرکز تنش بیشتر
است .همانطور که در شالهای ( )22و ( )29مشاهده میشود
با ایجاد پیشتنیدگی مقدار تنش میزز از مقدار  1/21مگاپاساال
در سازه بدون پیشتنیدگی به مقدار  1/12مگاپاساال در سازه با
پیشتنیدگی  9مگاپاسکال ،کاهش یافته است .همچنین خرابی
ناشی از کشش در سازه پیشتنیده نسبت به سازه بدون
پیشتنیدگی کمتر بوده و نشان میدهد پیشتنیدگی توانسته تا
حدی ضعف کششی بتن را بهبود بخشد.

شکل  .21خرابی فشاری ایجادشده در سازه بتنی بدون پیش
تنیدگی

شکل  .14خرابی کششی ایجادشده در سازه بتنی بدون
پیشتنیدگی.

شکل  .21خرابی فشاری ایجادشده در سازه بتنی پیشتنیده شده
 9مگاپاساال.

شکل  .11خرابی کششی ایجادشده در سازه بتنی پیشتنیده 9
مگاپاساال.

شکل  .22تنش میزز بهدست آمده در سازه بدون پیش تنیدگی.
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شکل  .29تنش میزز بهدست آمده در سازه پیشتنیده 9
مگاپاساال.

شکل  .28خرابی کششی در سازه با پیش تنیدگی  9مگاپاساالی.

 .9-9اثر افزایش پیشتنیدگی بر خرابی کششی و فشاری
و میدان تنش سازه
در این بخش نتایج خرابی کششی و فشاری مربوط به افزایش
پیشتنیدگی از  9به  1و  3مگاپاساال ارائه شده است .با توجه به
افزایش میزان پیشتنیدگی از  9مگاپاساال به  1و  3مگاپاساال،
انتظار میرفت که خرابی ناشی از کشش در سازه کاهش یابد ولی
نتایج بهدستآمده از تحلیل ،نتایجی را برخالف این انتظار ارائه

شکل  .28خرابی کششی در سازه با پیش تنیدگی  1مگاپاساالی.

میدهد .در شالهای ( )29-29نتایج خرابی کششی در سه
حالت پیشتنیدگی  1 ،9و  3مگاپاساال ارائه شده است.
همانگونه که در شالهای ( )29-29مشاهده میگردد ،افزایش
پیشتنیدگی از  9به  1مگاپاساال ،افزایش وسعت خرابیها و
همچنین ،رشد نواحی با رنگ قرمز را به همراه .دارد .به سخن
دیگر ،افزایش پیشتنیدگی نه تنها از خرابی کششی نااسته است،
بلاه باعث افزایش آن نیز میگردد .با افزایش پیشتنیدگی

شکل  .28خرابی کششی در سازه با پیش تنیدگی  3مگاپاساالی

فشاری در راستای طولی بهدلیل خاصیت ضریب پواسون در سازه،
تنشهای کششی پیشتنیده در راستای محیطی افزایش مییابد.
در حالتهای پیشتنیدگی  1و  3مگاپاساال وسعت خرابیها
تفاوت چندانی ندارند .این خرابیها در مقایسه با حالت تنش
پیشتنیدگی  9مگاپاساال وسعت بیشتر دارند .اثرات دینامیای
بار انفجار افزایش پاسخ را نسبت به حالت استاتیای به همراه
دارد .این موضوع ،ضرورت در نظر گرفتن حاشیه اطمینان برای

شکل  .28خرابی فشاری در سازه با پیش تنیدگی  9مگاپاساالی.

نیروی پیشتنیدگی کابل را نسبت به مقاومت نهایی آن نشان
میدهد .در حالت پیشتنیدگی  1و  3مگاپاساال صدمات ناشی
از اثرات دینامیای بار انفجار بر کابلها باعث کاهش اثر پیش
تنیدگی و درنتیجه آن وسعت بیشتر خرابی در سازه نسبت به
حالت تنش پیشتنیدگی  9مگاپاساال شده است.نتایج مربوط به
خرابی فشاری در سازه با پیشتنیدگی  1 ،9و  3مگاپاساالی در
شالهای ( )20-21ارائه شده است .همانطور که در این شالها
مشخص است ،خرابی ناشی از فشار در سازه بسیار اندک است.

شکل  .24خرابی فشاری خروجی از تحلیل در سازه با پیش تنیدگی
 1مگاپاساالی.
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شکل  .21خرابی فشاری ایجادشده در سازه بتنی با پیش تنیدگی 3
مگاپاساال

شکل  .92مقایسه نتایج تنش میزز در سازه بدون پیشتنیدگی و

در پیشتنیدگی  1مگاپاساال حداکثر تنش میزز برابر

پیشتنیده

 9/11مگاپاساال بهدست میآید .همچنین ،برای پیشتنیدگی

 .8-9نتایج خرابی کششی و فشاری مربوط بهه سهازه بها

 3مگاپاساال حداکثر تنش میزز برابر  9/99مگاپاساال نتیجه

دهانه  88و  81متری

میشود .مشاهده میشود که مقدار حداکثر تنش میزز با افزایش
پیشتنیدگی کاهش مییابد .این در حالی است که با باال رفتن
تنش پیشتنیدگی ،نواحی دارای تنش کوچک ،کاهش یافته
است .تنش میزز ایجادشده در سازه با پیش تنیدگی  1و 3
مگاپاساال ،به ترتیب ،در شالهای ( )91-91مشاهده میشود.
شال ( )92تغییرات حداکثر تنش میزز را در سازه بدون
پیشتنیدگی و پیشتنیدگیهای  1 ،9و  3مگاپاساال مقایسه
مینماید .با توجه به آنچه آمد ،پیشتنیدگی  9مگاپاساال پاسخ
مناسبتری در دسترس قرار میدهد .در بخش بعدی ،برای
بررسی اثر طول دهانه از مقدار پیش تنیدگی  9مگاپاساال
بهرهجویی خواهد شد.

شالهای ( )99و ( )99خرابی کششی ایجادشده در سازه با
دهانههای  91و  91متر را نشان میدهد .با افزایش طول دهانه
خرابیها بهصورت متمرکزتری روی خطوط تقارن سقف شال
میگیرند .این امر با توجه به کمتر بودن اثر قوسی سقف و کاهش
تنشهای فشاری بر روی رأس استوانه کامالً توجه پذیر است.
همچنین ،برای سازه با دهانه  91و  91متر ،شالهای ( )91و
( ،)99خرابی فشاری ایجادشده در سازه را نشان میدهد .خرابی
فشاری در هیچیک از این دو شال وسعت باالیی ندارند .از
آنجاییکه محدوده خرابی کششی در هر دو سازه روی خط
مرکزی طولی آشیانه قرار دارد ،جهت جلوگیری از خرابی سقف
میتوان از بتن با مقاومت کششی باالتر یا سطح مقطع بیشتر در
آن قسمت استفاده کرد.
شال ( )90تنشهای میزز سازه با دهانه  91و  91متر را
نشان میدهد .افزایش طول دهانه باال رفتن حداکثر تنش میزز را
به همراه دارد .اعداد نمودار نشان میدهند که افزایش  1/1و 2
برابری دهانه حدوداً افزایشی معادل همین میزان را در تنشهای
میزز حداکثر حاصل نموده است .این امر نیاز به بتنهای با
مقاومت باالتر را در دهانههای بیشتر اجتنابناپذیر مینماید.

شکل  .91تنش میزز ایجادشده در سازه با پیش تنیدگی  1مگاپاساال

شکل  .99نتایج مربوط به خرابی کششی در سازه با پیش تنیدگی 9
شکل  .91تنش میزز در سازه با پیش تنیدگی  3مگاپاساال

مگاپاساال و دهانه  91متری.

بررسی تاثیر موج انفجار بر سقفهای بتنی پیش تنیده استوانهای :ابراهیم زمانی بیدختی و همااران
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شکل  .98نتایج مربوط به خرابی کششی در سازه با پیش تنیدگی 9
مگاپاساال و دهانه  91متری.

شکل  .98خرابی فشاری در سازه بتنی با پیش تنیدگی  9مگاپاساال و
دهانه  91متری

شکل  .98خرابی فشاری در سازه بتنی با پیش تنیدگی  9مگاپاساال و
دهانه  91متری

شکل  .98مقایسه تنشهای میزز در سازه بدون پیشتنیدگی و
پیشتنیده با دهانههای  91 ،91و  91متری

در این مقاله ،به بررسی تأثیر انفجار بر یک سازه پوستهای نیمه
استوانهای ،که معموالً جهت نگهداری هواپیماهای جنگی مورد
استفاده قرار میگیرد ،پرداخته شد .برای این منظور سازهای با
ابعاد دهانه  91متری ،ارتفاع  11متری و طول  111متری که
انفجاری ناشی از یک تن  TNTدر فاصله  11متری از وسط دهانه
طولی آن رخ میدهد در نرمافزار آباکوس شبیهسازی شد.
با بهرهجویی از نمونه آزمایشگاهی انفجار نوبرگر و همااران و
همچنین مدل آزمایشگاهی هو و همااران برای پیش تنیدگی،
مدلسازی این مقاله راستی آزمایی شد .همچنین ،برای سازه
بدون پیشتنیدگی با دهانه  91متر زیر اثر انفجار یک تن TNT
در فاصله  11متری از سازه ،تحلیل حساسیت به اندازه
شباهبندی نشان داد که درنهایت از بین شباههای ،1/01 ،1/1
 1/1 ،1و  2متر ،شباه با جزءهای به طول یک متر مناسبتر
خواهد بود .پس از صحتسنجی نتایج ،در بخش دوم به بررسی
پیشتنیده کردن و تأثیر آن بر کانتورهای تنش ،خرابی کششی و
فشاری سازه در مقایسه با سازه بدون پیشتنیدگی پرداخته شد.
بر پایه نتایج بهدست آمده ،پیشتنیدگی  9مگاپاساال نسبت به
نمونه بدون پیشتنیدگی ،کاهش تنش میزز از مقدار 1.21
مگاپاساال به مقدار  1/12مگاپاساال را منجر شد .از طرف دیگر،
خرابی کششی در سازه به میزان قابلتوجهی در سازه پیشتنیده،
نسبت به حالت بدون پیشتنیدگی کاهش یافت .در بخش سوم
این مقاله ،به بررسی تأثیر افزایش پیش تنیدگی در سازه و تأثیر
آن بر کانتورهای تنش ،خرابی کششی و فشاری ایجادشده در
سازه پرداخته شد .همانطور که از نتایج تحلیل بهدست آمد ،با
افزایش مقدار پیشتنیدگی از  9به  1و  3مگاپاساال ،خرابی
کششی در سازه نسبت به حالتی که پیشتنیدگی  9مگاپاساال
بود ،افزایش یافت .همچنین ،از وسعت نواحی دارای تنشهای
کوچک کاسته خواهد شد .در حالت وجود نیروهای پیشتنیدگی
باال ،افزایش لحظهای تنشهای کابلهای پیشتنیدگی زیر انفجار
میتواند نیروهایی نزدیک به مقاومت نهایی در آنها ایجاد نماید.
تغییر شالهای ماندگار پدید آمده در این افزایش لحظهای تنش،
عملارد پیشتنیدگی را کمرنگ خواهد نمود .به سخن دیگر ،در
این حالت از تنش پیشتنیدگی کاسته خواهد شد .در بخش
چهارم این مقاله ،دهانه سازه از  91متر به  91و  91متر افزایش
یافت و سازه با مقدار  9مگاپاساال فشاری پیشتنیده گردید .با
افزایش دهانه ،خرابیهای کششی بر روی محورهای تقارن سقف
متمرکز میگردد .ازاینرو ،ضرورت تقویت سقف در این نواحی
برای دهانههای بلند اجتنابناپذیر خواهد بود .همچنین ،با اجرای
مفصل درروی خطوط تقارن میتوان خرابیهای این بخش را
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